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Tid Kl. 13:00-15:15  

Plats Kommunhuset, Hamnen 350 samt distans via Skype  

 

Beslutande Lisa Tynnemark (S) ordförande  

 Eva Bergström Selling (S) v ordförande  

 Jan Lahti (S)  deltog via Skype 

 Leif Viklund (S) ersättare för Carina Staf (S) deltog via Skype 

 Lena Holmberg Eriksson (S) ersättare för Karaman 

Chalak (S) 

deltog via Skype 

 Sanna Jonsson (C)  deltog via Skype 

 Alaa Ourabi Alkhn (S) ersättare för Anders 

Fagerblom (V) 

deltog via Skype 

 Viktoria Jansson (M)  deltog via Skype 

 Sven Bredberg (M)  deltog via Skype 

 Ina Lindström Skandevall (L)  deltog via Skype 

 Polina Janson Larsson (KD) ersättare för Anneli 

Lindholm (SD) 

deltog via Skype 

 

Ersättare Eva-Britta Larsson (C)  deltog via Skype 

 Jeanette Lozanovski (L)  deltog via Skype 

 

Övriga Åke Zetterberg tf. skoldirektör och ekonomichef 

 Sara Söderlund sekreterare 
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Protokollet omfattar §§ 108-120 

 

 

 

Justeras 

 

 

 

Lisa Tynnemark 

Ordförande 

Sara Söderlund 

Sekreterare 

 

 

Ina Lindström Skandevall 

Justerare 
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Justering 

 

Utöver ordförande ska Ina Lindström Skandevall justera dagens 

protokoll.  

 

_ _ _ _  
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§ 108 Ekonomisk uppföljning månadsrapport 
september 2020 

(BUN-2020-00114-8) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna månadsrapporten för september. 

Ärendet 

Prognosen för 2020 justerades i samband med delårsrapporten till ett 

underskott på 65 miljoner kronor. Personalkostnaderna 

prognostiseras bli lägre med grund i de åtgärder som 

genomförts/genomförs i samband med skolstrukturs förändring och 

färre elever inom kommunala grundskolan. 

Intäkterna är i september 2020 12 miljoner mer än i september 2019. 

Förklaringen är interkommunal ersättning 3 miljoner kronor, 

statsbidrag likvärdig skola 8 miljoner kronor, bidrag för sjuklöner 13 

miljoner kronor (Covid-19) samt avvikelser i form av uteblivet 

statsbidrag för läxhjälp 3 miljoner kronor, mindre bidrag maxtaxa 

kvalitetssäkrande åtgärder 2 miljoner kronor, Migrationsverket 3,5 

miljoner kronor samt interna intäkter 5 miljoner kronor. 

Personalkostnaderna är 1 miljon högre september 2020 än i 

september 2019.Övriga kostnader är 60 miljoner kronor högre 

september 2020 än september 2019. Förklaringen är skolpeng till 

enskild huvudman med 44 miljoner kronor, interkommunal ersättning 

4 miljoner kronor, lokalkostnader 16 miljoner samt övriga kostnader 

4 miljoner kronor lägre. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar ekonomichef Åke Zetterberg och 

controller Karin Björklund ärendet. 

 

Även verksamhetschefer Ann-Catrin Bjurestam, Ulrika Segervald 

och Mikael Öst redogör under ärendet för personalminskningar inom 

respektive skolform samt anpassningar av verksamheten utifrån 

elevtapp. 
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Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

förvaltningens förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse BUN-2020-00114-8 Ekonomisk uppföljning 

månadsrapport september 2020 

 Månadsrapport september 2020 KLAR 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 109  Sundsvalls gymnasiums utbud 2021/2022 

(BUN-2020-00700-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att återremittera ärendet till nämndens sammanträde den 18 

november samt 

 

att handlingarna kompletteras med underlag om den föreslagna 

förändringen att starta hotell- och turismprogrammet läsåret 

2021/2022 med 16 platser. 

Ärendet 

Beslut gällande Sundsvalls gymnasiums programutbud och 

dimensionering gällande nationella program läsåret 2021/2022. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Mikael Öst och 

rektor Kia Berg ärendet. Rektor Kia Berg informerar om möjligheten 

att återigen starta upp hotell-och turismprogrammet.  

 

Verksamhetschef Mikael Öst redogör för en förändring i 

förvaltningens förslag som innebär att hotell- och turismprogrammet 

föreslås starta läsåret 2021/2022 med 16 platser. 

 

Ordförande yrkar på att återremittera ärendet till nämndens 

sammanträde den 18 november samt att handlingarna kompletteras 

utifrån förslaget att starta hotell- och turismprogrammet läsåret 

2021/22.  

 

Ordförande finner att det bara finns ett förslag till beslut, ordförandes 

yrkande. Nämnden beslutar enligt yrkandet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00700-1 – Sundsvalls 

gymnasiums utbud 2021/2022 

 

_ _ _ _ 
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§ 110 Systematiskt kvalitetsarbete - återkoppling 
av hälsosamtal 

(BUN-2020-00743-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna rapporten. 

Ärendet 

Återkoppling av resultat från hälsosamtalen inom elevhälsans 

medicinska insats på kommunnivå läsåret 2019-2020. Redovisning 

av resultat i arbetsmiljöfrågor på kommunnivå. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef för den 

medicinska elevhälsa Ulrika Öhrling Nilsson ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse BUN-2020-00743 Systematiskt 

kvalitetsarbete - återkoppling av hälsosamtal 

 Redovisning av hälsosamtal läsåret 2019-2020 

 

 

_ _ _ _ 
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§ 111 Sammanslagning av Lidens skola och Stige 
skola till en organisation 

(BUN-2020-00756-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att Lidens skola och Stige skola blir en F-9 organisation från och 

med 1 januari 2021. 

Ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har som utgångspunkt att i 

grundskolan sträva efter ett F-9 perspektiv. Detta ligger till grund för 

att föreslagen förändring gällande organisation för Liden och Stige. 

Överläggning 

Vid dagens sammanträde föredrar verksamhetschef Ulrika Segervald 

ärendet. 

 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets 

förslag. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse BUN-2020-00756 Sammanslagning av 

Lidens skola och Stige skola till en organisation. 

 Precisering föreslagen förändring F-9 perspektiv Liden - Stige 

 Gemensam riskbedömning sammanslagning Stige Liden 

2020-09-29 

 Socioekonomisk studie 2018 

 Landsbygdsprogram 2021 

 Riskbedömning-skolledare 

 

_ _ _ _ 
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§ 112 Verksamhetsförändring - återkallande av 
rätten att bedriva fristående förskola, Loppans 
Föräldrakooperativa Fritidshem 

(BUN-2020-00673-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna att Loppans Föräldrakooperativa Fritidshem på egen 

begäran får återkallar sin rätt att bedriva fristående fritidshem i 

Sundsvalls kommun med omedelbar verkan. 

Ärendet 

Enligt riktlinjen, Fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk 

omsorg i Sundsvalls kommun, fastställda av skoldirektör ska denna 

begäran behandlas av nämnden. 

 

Loppans Föräldrakooperativa Fritidshem bedriver sedan 

höstterminens start inte längre någon verksamhet. 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse BUN-2020-00673 Verksamhetsförändring - 

återkallande av rätten att bedriva fristående fritidshem, 

Loppans Föräldrakooperativa Fritidshem 

_ _ _ _ 
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§ 113 Sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2021 

(BUN-2020-00701-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdesplanen för 2021. 

Ärendet 

Nämnden har som regel heldagssammanträden med 

verksamhetsbesök eller utbildning från kl. 08.30 och sammanträde 

från kl. 13.00. 

 

Arbetsutskottet har som regel halvdagssammanträden med start kl. 

08.30. Samtliga möten hålls på onsdagar. 

 

Arbetsutskott Nämndsammanträde  

13 januari  27 januari 

10 februari 24 februari 

17 mars 31 mars 

14 april 28 april 

12 maj  26 maj 

9 juni 23 juni 

11 augusti 25 augusti 

15 september 29 september 

13 oktober 27 oktober 

10 november 24 november 

1 december 15 december 

 

Överläggning 

Ordförande konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut, 

arbetsutskottets förslag. Nämnden beslutar enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse BUN-2020-00701 Sammanträdesdagar för 

barn- och utbildningsnämnden och arbetsutskottet 2021 

_ _ _ _  
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§ 114 Redovisning av delegationsbeslut 

(BUN-2020-00003-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 

 Skoldirektör, beslut nr: 49-23 

 Skoldirektör personalärenden, beslut nr: 836-917 

 Verksamhetschef grundskola norra, beslut nr: 26 

 Verksamhetschef grundskola södra, beslut nr: 29-31 

 Ekonomichef, beslut nr 71-79 

 Rektor Västermalm 1, beslut nr 7 

 Rektor Västermalm 2, beslut nr 1-5 

 Rektor Västermalm 5, beslut nr 4-12 

 Rektor Hedbergska 1, beslut nr 5-6 

 Rektor Hedbergska 2, beslut nr 4 

 Rektor Hedbergska 4, beslut nr 2 

 Lokalstrateg, beslut nr 34-45 

 Administrativ samordnare C.W, beslut nr 2020-0026 till och 

med 2020-0034, 40405 till och med 43259 samt BUN-2020-

00030-51, BUN-2020-00030-53 och BUN-2020-00754-2. 

 Administrativ samordnare M.J, beslut nr 202013-202014 

 Skolskjutssamordnare, beslut nr: 21563-43209 

 

 

 

 

 

 

Skollagen 

Punkt  Antal Beslut 

1:4 5 Mottagande av elev i grundsärskolan 

1:10 53 Plats i/utökad tid i förskola 

1:11 9 Ta emot barn från annan kommun 

1:12 3 Förtur till plats i förskola 

1:15/1:18/1:22    171 Beslut om skolskjuts 

1:16 3 Mottagande av elev annan kommun, 

grundskola 

1:17 2 Placering vid viss skolenhet, grundskola 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00003-15 - Redovisning av 

delegationsbeslut 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör 

 Bilaga Delegationsbeslut skoldirektör personalärenden 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskolan norra 

 Bilaga Delegationsbeslut verksamhetschef grundskolan södra 

 Bilaga Delegationsbeslut ekonomichef 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Västermalm 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Västermalm 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Västermalm 5 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Hedbergska 1 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Hedbergska 2 

 Bilaga Delegationsbeslut rektor Hedbergska 4 

 Bilaga Delegationsbeslut lokalstrateg 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare C.W 

 Bilaga Delegationsbeslut administrativ samordnare M.J 

 Bilaga Delegationsbeslut skolskjutssamordnare 

_ _ _ _ 

Gymnasieförordningen 

Punkt  Antal Beslut 

3:9 3 Antagning vid senare tidpunkt 

3:10 16 Byte av studieväg 

Personalärenden 

Punkt  Antal Beslut 

5:1/5:2 82 Anställning/Överenskommelse om lön 

Ekonomi och avtal 

Punkt  Antal Beslut 

6:5 12 Beslut om åtgärder angående lokaler och                  

fastigheter 

6:8 9 Bidrag från hemkommun genom 

tilläggsbelopp 

enligt skollagen 

Övrigt 

Punkt  Antal Beslut 

7:8 2 Redovisning/yttrande när nämnden 

anmodats 

avge sådant 
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§ 115 Ärenden att lägga till handlingarna oktober 
2020 

(BUN-2020-00006-15) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att lägga bifogade ärenden till handlingarna. 

Ärendet 

Informationsärenden bifogas. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00006-15 - Ärenden att lägga till 

handlingarna oktober 2020 

 Bilaga BUN-2020-00250-5 Beslut med anledning av anmälan 

mot Bergsåkers skola 1040392_1_1 

 Bilaga BUN-2020-00474-5 Möjlighet att lämna synpunkter 

gällande anmälan, Hellbergsskolan_Bortredigerad 

 Bilaga BUN-2020-00786-1 Projektplan för 

förvaltningsövergripande åtgärder0 1043986_1_0 (1) 

 Bilaga BUN-2020-00786-1 Protokollsutdrag 1043985_1_1 (1) 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 14 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 116 Ordförandeförslag - genomlysning av grund- 
och gymnasieskolan 

(BUN-2020-00811-1) 

Beslut 

Nämnden beslutar 

 

att barn- och utbildningsförvaltningen återkommer till nämnden med 

förslag på hur resurser, till exempel förstelärare eller lärarassistenter, 

kan omfördelas till skolor med störst utmaningar i syfte att öka 

elevernas måluppfyllelse, 

 

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en 

sammanhållen strategi för att öka undervisningstiden i syfte att öka 

elevernas måluppfyllelse, 

 

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en plan 

för förändringsarbete av organisationskulturen i enlighet med 

slutsatserna i rapporten, 

 

att det systematiska kvalitetsarbetet (beslutat april 2019) utvärderas 

årligen och att barn- och utbildningsförvaltningen i samband med 

utvärderingen återkommer med förslag på förbättringar, 

 

att fristående skolors utveckling och effekter på skolsituationen i 

Sundsvall löpande analyseras, 

 

att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att ta fram en plan 

för att stärka skolans samverkan med andra aktörer i områden med 

särskilda utmaningar som pekats ut i den socioekonomiska 

kartläggningen samt 

 

att inarbeta detta beslut i verksamhetsplan 2021. 

Ärendet 

I juni 2019 påbörjade kommunstyrelsekontoret en genomlysning av 

varför skolresultaten i Sundsvalls kommunala skolor ser ut som de 

gör.  

 

Arbetet har utmynnat i en rapport, Genomlysning av grund- och 

gymnasieskolan - Varför har den kommunala skolan de resultat den 

har?, som har identifierat vad som kännetecknar framgångsrika 

kommuner samt ett antal utvecklingsområden inom Sundsvalls 

skolor.  
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För att öka elevernas måluppfyllelse ytterligare behöver fler åtgärder 

vidtas, men även redan beslutade och påbörjade förändringsprocesser 

tydliggöras och kommuniceras 

Överläggning 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) föredrar ärendet för nämnden.  

 

Viktoria Jansson (M) yrkar på en återremiss av ärendet till 

arbetsutskottet. I andra hand yrkar Viktoria Jansson (M) avslag till 

samtliga att-satser. 

 

Ina Lindström Skandevall (L), Polina Jansson Larsson (KD) och 

Sven Bredberg (M) instämmer i Viktoria Janssons (M) yrkande. 

 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut, ordförandes 

förslag till beslut samt två yrkanden från Viktoria Jansson (M).  

 

Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag. Nämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 
Ordföranden ställer proposition på yrkanden, ordförandes förslag till 

beslut samt yrkandet från Viktoria Jansson (M) att avslå samtliga att-

satser. Ordförande finner att nämnden beslutar enligt Lisa Tynnemarks 

(S) förslag.  

Reservation 

Viktoria Jansson (M), Ina Lindström Skandevall (L), Sven Bredberg 

(M) och Polina Jansson Larsson (KD) reserverar sig mot beslutet och 

lämnar följande notering: 

 

Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tackar för en ärlig 

och gedigen genomlysning. Vi tycker att rapporten innehåller kritik 

som måste tas på största allvar. Det är därför anmärkningsvärt att 

detta ärende inte har beretts via arbetsutskottet utan istället läggs 

fram tätt inpå nämndens sammanträde. Vi i oppositionen har länge 

påtalat brister som också uppmärksammas i rapporten och vi är 

bekymrade över läget i Sundsvalls kommunala skolor. Om 

skolresultaten i Sundsvall ska förbättras kan ett ärende av den här 

karaktären inte hastas fram och därefter läggas till handlingarna 

istället behövs dialog och möjlighet att ställa frågor och samtala med 

dels rapportförfattarna och dels förvaltningsledningen. Först 

därefter kan vi ta ställning till om de, av den politiska ledningen, 

föreslagna åtgärderna är tillräckliga eller behöver förändras. 
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Frågan om Sundsvalls elevers skolresultat är alldeles för viktigt för 

att hanteras på det här sättet.  

  

Med anledning av ovanstående yrkar vi i första hand på återremiss 

av ärendet och att det tas upp till nämnden i november och 

däremellan bereds av arbetsutskottet och att ärendet föredras av 

rapportförfattarna i både arbetsutskottet och i nämnden och att 

förvaltningsledningen deltar med möjlighet för nämndens ledamöter 

att ställa frågor. Om återremissen faller yrkar vi avslag på ärendet 

med denna skriftliga reservation till bifallsbeslutet som grund. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse - BUN-2020-00811-1 - Ordförandeförslag - 

genomlysning av grund- och gymnasieskolan 

 Bilaga Genomlysning av grund och gymnasieskolan - Varför har 

den kommunala skolan de resultat den har 

_ _ _ _ 
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§ 117 Information från förvaltningen 

(BUN-2020-00002-22) 

Avstängd elev på Sundsvalls gymnasium 

Verksamhetschef för Sundsvalls gymnasium, Mikael Öst, informerar 

om ärendet med en avstängs elev. Eleven är myndig och har uttalat 

hot mot en minderårig elev på skolan. Även personalen på Sundsvalls 

gymnasium har upplevt obehag kring denna elev och rektor beslutade 

då att stänga av eleven under tiden för utredning. Händelsen är även 

polisanmäld som olaga hot. Mikael Öst är nöjd med allas agerande 

under händelsen och poängterar alla elevers rätt till en trygg och 

säker undervisning. 

Covid-19 

Ekonomichef och tf. skoldirektör Åke Zetterberg informerar om att 

Sundsvalls gymnasium från och med vecka 45 kommer att återgå till 

reguljär undervisning på plats i skollokalerna. Det finns vissa 

program som fortsatt kommer att ha viss undervisning på distans, 

detta främst för att göra det möjligt att lösa matsituationen och 

undvika trängsel på skolan. Krisledningsgruppen följer fortfarande 

läget kring covid-19 tre gånger i veckan. 

Jensen gymnasium 

Ekonomichef och tf. skoldirektör Åke Zetterberg informerar om att 

det nu är klart att Jensen gymnasium kommer att starta verksamhet 

från och med höstterminen 2021 i Sundsvall. Jensen gymnasium 

kommer att ha cirka 120 utbildningsplatser. 

Naturskolan Kom Ut 

Ekonomichef och tf. skoldirektör Åke Zetterberg informerar om att 

barn- och utbildningsförvaltningen inte längre medfinansierarar 

Naturskolan Kom Ut. Detta med anledning av de sparkrav 

förvaltningen har samt att naturskolan inte är en lagstadgad 

verksamhet. 

 

Kultur- och fritidsnämnden har förslagit att Naturskolan Kom Ut ska 

avvecklas från och med januari 2021. 

Intyg förskola 

Verksamhetschef för förskolan, Ann-Catrin Bjurestam, informerar 

om hur förskolan hanterar begäran om arbetsgivarintyg och 

semesterplanering från vårdnadshavare utifrån den debattartikel som 

publicerats i Sundsvalls tidning. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 18 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

Ann-Catrin informerar om att varje rektor själv har möjlighet att fatta 

beslut om när intyg ska begäras samt att det skiljer sig åt mellan 

enheterna hur detta hanteras. Det är viktigt med en god relation till 

vårdnadshavarna och vårdnadshavarna ska inte känna sig 

diskriminerade av förskolan. 

 

 

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 19 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 118 Ordförande informerar 

Skolinspektionens granskning av Nivrenaskolan 

Ordförande Lisa Tynnemark (S) informerar om att Skolinspektionen i 

år genomför en granskning av ett 30-tal skolor i landet som över tid 

haft låga elevresultat. Nivrensakolan är en av de utvalda skolorna att 

delta i granskningen. I samband med granskningen har 

Skolinspektionen har haft samtal med rektor, verksamhetschef och 

skoldirektör samt med presidiet i barn- och utbildningsnämnden 

bestående av Lisa Tynnemark (S) och Eva Bergström Selling (S). 

 

Elevresultaten på Nivrenskaskolan har över tid varit låga vilket varit 

känt både för nämnden och i förvaltningen. En rad insatser har gjorts 

för att vända detta. Under 2015 gjordes en kulturanalys som 

identifierade ett antal utvecklingsområden. Sedan 2017 arbetar skolan 

med ledarplaner där fokus ligger på matematik. Nivrenaskolan har 

även deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. 

Sedan 2018 har elevresultaten i svenska, engelska och matematik 

förbättrats för varje år vilket även behörigheten till gymnasiet gjort. 

 

  

 

 

_ _ _ _ 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 20 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 119 Utbildningar och konferenser 

(BUN-2020-00004-21) 

 

Inga aktuella utbildningar och konferenser.  

_ _ _ _ 

 

 

 

  



 

Sammanträdesprotokoll 
 

 

 

Sammanträdesdatum 

 
 

 

 

Sida 

Barn- och utbildningsnämnden 2020-10-21 21 

 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 

 

 

§ 120  Övriga frågor 

Kulturskolans direktiv 

Viktoria Jansson (M) ställer en fråga om kulturskolans direktiv och 

kommande budget för 2021. 

 

Lisa Tynnemark (S) svarar att frågan om direktiv olyckligtvis dragit 

ut på tiden. Det som tagit tid är kulturskolans önskan om att första ta 

fram en skolkulturplan tillsammans med kultur- och 

fritidsförvaltningen innan arbetet med direktiv påbörjas.  

I direktivet ska det beskrivas vad nämnden anser att kulturskolan bör 

fokusera på och vilka mål de ska ha. Budgeten för kulturskolan är 

inte avhängd direktivet, då det i direktivet inte ska framgå detaljer om 

hur verksamheten ska organiseras och bedrivas. 

 

_ _ _ _ 

 

 

 


